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1. Preguntas orais en comisión
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1.1 45469(09/POC-006689)

Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Baamonde Díaz, Agustín e 9 máis

Sobre os datos relativos ao financiamento e as actuacións que

se van levar a cabo con cargo ao Plan de eficiencia

enerxética, nos edificios administrativos da Xunta de Galicia

e nos edificios xudiciais, anunciado pola Vicepresidencia e

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e

Xustiza para o período 2016-2020

Publicación da iniciativa, 586, 21.01.2016



 

 

A Mesa do Parlamento 

 

Agustín Baamonde Díaz, Hipólito Fariñas Sobrino, César Fernández Gil, Jesús 

Goldar Güimil, Jacobo Moreira Ferro, Aurelio Núñez Centeno, Julia Rodríguez 

Barreira, Gonzalo Trenor López, Moisés Blanco Paradelo e Berta Pérez 

Hernández, deputados e deputadas do Grupo Parlamentario Popular de Galicia, ao 

abeiro do disposto no artigo 152 e concordantes do Regulamento da Cámara, 

presentan ante esa Mesa, a seguinte pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 
 

Os medios de comunicación fixéronse eco nas últimas datas de que a Vicepresidencia 

e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza vai elaborar un Plan 

de Eficiencia Enerxética a implantar nos edificios administrativos da Xunta de Galicia e 

nos edificios xudiciais de Galicia durante o período 2016-2020, estando o dito Plan 

cofinanciado pola Xunta de Galicia e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional (FEDER) enmarcado no Programa Operativo 2014-2020. 

 

Polo exposto, os deputados asinantes, formulan as seguintes preguntas: 

 

1. Cal é o orzamento que se vai a dedicar á execución deste Plan de Eficiencia 

Enerxética? 

 

2. Cal será a achega económica da Xunta de Galicia e a do FEDER? 
 

3. Que tipo de actuacións se van levar a cabo nestes edificios públicos? 
 

4. Cal é a planificación temporal das actuacións que se acometerán en execución 

do dito Plan? 
 

 

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2016 

 

 

Asinado dixitalmente por: 



 

 

 

Agustín Baamonde Díaz na data 14/01/2016 13:43:18 

 

Hipólito Fariñas Sobrino na data 14/01/2016 13:43:26 

 

César Manuel Fernández Gil na data 14/01/2016 13:43:33 

 

Jesus Goldar Guimil na data 14/01/2016 13:43:40 

 

Jacobo Moreira Ferro na data 14/01/2016 13:43:48 

 

Aurelio Alfonso Núñez Centeno na data 14/01/2016 13:43:51 

 

María Julia Rodriguez Barreira na data 14/01/2016 13:44:03 

 

Gonzalo Trenor Lopez na data 14/01/2016 13:44:10 

 

Moisés Blanco Paradelo na data 14/01/2016 13:44:18 

 

Berta Pérez Hernández na data 14/01/2016 13:44:27 
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1.2 46344(09/POC-006873)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Ron Fernández, José Javier e 5 máis

Sobre as intencións do Goberno galego respecto da demanda ao

Goberno central da supresión dos novos requisitos para o

acceso á nacionalidade española establecidos na Lei 19/2015,

do 13 de xullo, de medidas de reforma administrativa no eido

da Administración de Xustiza e do Rexistro Civil

Publicación da iniciativa, 599, 11.02.2016



 

 

     

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

Os deputados Xabier Ron Fernández, Xosé Manuel Beiras Torrado, Ramón Vázquez 

Díaz, Antón Sánchez García, Juan Manuel Fajardo Recouso e a deputada Eva Solla 

Fernández, membros do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega da Esquerda (EU-

ANOVA), ao abeiro do recollido no artigo 156 do Regulamento da Cámara, presentan a 

seguinte Pregunta para a súa resposta escrita na Comisión I, relativa ao 

contrarreformado e máis restritivo, oneroso e privatizador procedemento de acceso á 

nacionalidade española. 

 

O novo procedemento para acceder á nacionalidade española establecido na nova lei 

19/2015 do 13 de xullo de medidas de reforma administrativa no eido da 

administración de xustiza e do rexistro civil comporta novas e restritivas condicións 

para o colectivo de persoas susceptibles de acollerse ao referido trámite legal. O 

trámite resulta agora moi gravoso economicamente, adianta a privatización de parte do 

seu procedemento e impón probas obrigatorias baseadas no problemático concepto de 

integración.  

O endurecemento da lei supón máis e máis atrancos a unha norma que xa puña difícil -

antes da súa contrarreforma -  o acceso á nacionalidade, agás dispoña un de riqueza e 

patrimonio porque entón todo son facilidades. Outra aplicación práctica desa 

solidariedade de clase que amosan as clases poseedoras, na antigüidade cos pactos de 

hospitalidade como na actualidade coa compra da nacionalidade. Só no exercicio 2014 

denegáronse un total de 33.415 solicitudes de nacionalidade por residencia, un 35,6% 

das presentadas.  

As denegacións non cesan de crecer dende a posta en marcha do chamado plan 

intensivo de nacionalidade (PIN),  cuxa razón de ser aparentaba ser reducir o enorme 

retraso acumulado no trámite das solicitudes de nacionalidade, en coincidencia coa 

entrega da revisión dos expedientes ao colexio de rexistradores da propiedade. A 

redución dese enorme volume de solicitudes está a comportar un crecente número de 

denegacións, ao punto de caer do 95% a menos de dous terzos aquelas que son 

aceptadas.  

 



 

 

Co procedemento contrarreformado que recolle a nova lei as persoas que soliciten a 

nacionalidade  terán que aboar nos diversos trámites  obrigatorios non menos de 325 

euros por persoa, e iso sen botar as contas dos desprazamentos que terán que realizar 

con ocasión desas xestións. 

Co procedemento contrarreformado da norma, as persoas que soliciten a 

nacionalidade  terán que realizar un exame de cultura española logo de viviren e 

traballaren anos abondo no noso país como para prexulgar por parte da administración 

pública a sospeitosa condición de ignorantes respecto da cultura da sociedade de 

acollida; a realidade adoita ser inversa, as persoas solicitantes saben máis do noso país 

que dende logo nós do seu.  Esa proba ten unha pretensión asimilista e discriminadora 

que non podemos menos que rexeitar.  A ulterior proba de castelán para aquelas 

persoas que non o tiveran como lingua materna abonda na  elevación a práctica legal o 

racismo frío ou moderado do Partido Popular. 

Co procedemento contrarreformado xa en vigor, o goberno central - coa colaboración 

do goberno galego – converte parte do trámite nunha oportunidade de negocio 

privado o subcontratar o Instituto Cervantes a proba a unha academia privada, que a 

súa vez se lucra cun curso preparatorio. 

Contrarreforma que cae sobre un colectivo que retrocedeu ate 2008 en canto ao 

número de persoas que viven e traballan en Galicia, ao se reducir o número de 

residentes de de case 110.000 a 98.245 persoas como recolle a memoria da Fiscalía de 

2014. Cunha media de nacionalizacións de preto de tres mil anuais, agás o pico de 2013 

provocado polos retrasos previos. 

Falabamos da colaboración da Xunta con esta modalidade de racismo moderado, cando 

por exemplo publícase no DOG do 10 de novembro, a orde pola que se regula o 

procedemento para a emisión do informe sobre o esforzo de integración da persoa 

estranxeira no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

A Xunta ordena este informe de esforzo de integración abrindo a porta ao negocio 

privado como recolle o artigo 6.2 da devandita orde. Informe  que esixe un curso de 40 

horas como mínimo e entre cuxos contidos formativos non se recollen os referidos á 

interculturalidade. Informe que non garante nada ao ser nada máis que un posible 

recurso de alegación de non acreditar algún dos outros requerimentos previstos nesa 

fría e moderada lexislación estatal racista. 

 

 

 



 

 

Polo sinalado, o grupo parlamentario da AGE formula a seguinte pregunta para a súa 

resposta oral na Comisión: 

- Contempla a Xunta dirixirse ao goberno do Estado para que anule as dúas 

novas probas privatizadas e de carácter obrigatorio e oneroso contempladas na 

lei 19/2015 do 13 de xullo de medidas de reforma administrativa no eido da 

administración de xustiza e do rexistro civil? 

- Vai reclamar a Xunta do goberno central a eliminación das diversas taxas 

administrativas incorporadas aos trámites de solicitude de nacionalidade? 

- Demandará o goberno galego do goberno central a eliminación dos chamados 

informes sobre o esforzo de integración? 

 

En Compostela, a 2 de febreirodo 2016. 

 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 01/02/2016 12:36:57 



 

 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 01/02/2016 12:37:03 

 

Eva Solla Fernández na data 01/02/2016 12:37:05 

 

Anton Sánchez García na data 01/02/2016 12:37:10 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 01/02/2016 12:37:12 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 01/02/2016 12:37:14 
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1.3 48488(09/POC-007249)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Adán Villamarín, María do Carme

Sobre os datos referidos aos recursos públicos destinados

polos distintos servizos da Xunta de Galicia á construción

das instalacións, equipamento e mantemento da actividade do

centro integral de servizos sociais Alvetus, no concello de

Melón, así como ás fundacións Anduriña e Avión desde a súa

declaración de interese público, e os controis levados a cabo

ao respecto

Publicación da iniciativa, 620, 22.03.2016
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Á Mesa do Parlamento 

Tereixa Paz Franco e María do Carme Adán Villamarín, deputadas do 

Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presentan a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión. 

 

No DOG de 21/10/2004 publícase a declaración da Fundación Avión como de 

interese galego. Na páxina web desta entidade xustifica deste modo a súa existencia: “A 

Fundación Avión entende que o seu compromiso coa sociedade exprésase non só na súa 

actividade formativa, educativa e de ocio; senón tamén no desenrolo, conservación e 

divulgación de tódalas manifestacións culturais: orais, arquitectónicas, históricas e 

musicais, entre outras, de Avión e as súas xentes. Adicando especial atención e fomento 

a todo o relacionado coa primeira infancia, a xuventude, as novas tecnoloxías, a 

igualdade positiva, o voluntariado, o medio ambiente e o deporte.” 

Poucos días despois, o día 9/11/2004 publicouse a declaración de interese 

galego da Fundación Anduriña que fai a seguinte exposición  da súa necesidade: “A 

realidade social galega, na que destaca o despoboamento progresivo no rural, o 

envellecemento da poboación e os continuos fluxos migratorios, fai necesarias novas 

actuacións e programas dirixidos a algúns dos colectivos máis vulnerables como: as 

persoas maiores, os emigrantes/inmigrantes, persoas con algún tipo de discapacidade 

física ou psíquica, etc. Neste marco de referencia nace a Fundación Anduriña, co 

obxectivo de dinamizar, apoiar e emprender programas que fomenten a mellora na 

calidade de vida e a integración social destas persoas.” 
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Estas dúas fundacións de interese galego están constituídas en exclusiva polo 

concello de Avión. A través destas o concello ven prestando diversos servizos e 

realizando diversas actuacións. Concretamente a fundación Anduriña deu lugar ao 

Centro Integral de Servizos Sociais “Alvetus”. Neste centro préstanse diferentes 

servizos asistenciais e residenciais, existindo unha ordenanza fiscal que regula as taxas 

que deben satisfacer os e as usuarias. 

Tendo en conta estas circunstancias este Grupo Parlamentar considera de 

interese ter coñecemento de todos os recursos públicos que a través de diferentes vías se 

destinan ao financiamento tanto das fundacións como do centro integral de servizos 

sociais, así como os mecanismos de control que se establecen en relación co uso dos 

recursos públicos e o cumprimento dos estándares de atención adecuados. En 

consecuencia as deputadas asinantes formulan a seguinte preguntas para a súa resposta 

oral en comisión: 

1.- Cantos recursos públicos, a través das diferentes vías previstas, dos 

diferentes servizos da Xunta de Galiza se destinaron á construción das instalacións do 

centro integral de servizos social Alvetus en Melón? Cal é o seu desglose por servizo e 

anualidade? 

2.- Realizouse algunha verificación de que as instalacións cumpren os requisitos 

legalmente establecidos para o cumprimento dos seus fins? De ser así, cal foi o 

resultado? 

3.- Igualmente cantos recursos públicos se destinaron polas diferentes vías para 

a dotación do equipamento do centro integral de servizos sociais Alvetus? Canto por 

servizo e anualidade? 

4.- Cal é importe de axudas públicas que se destinan anualmente para o 

mantemento da actividade deste centro integral? 
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5.- Cantas prazas ten concertadas, no seu caso o Goberno Galego, con este 

centro e a canto ascende o seu importe anual? 

6.- A canto ascenden os recursos públicos que recibiron as Fundacións Anduriña 

e Avión desde a súa declaración de interese público? Con que finalidade? 

7.- Tense realizada algunha verificación en relación cos estándares de calidade 

na prestación dos servizos e na atención no centro integral Alvetus? 

8.- Fíxose algunha comprobación acerca do cumprimento das ratios de persoal 

necesarias para o cumprimento do servizo? 

 

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2016 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

María do Carme Adán Villamarín  

Deputadas do G.P. do BNG 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

María Tereixa Paz Franco na data 16/03/2016 13:25:42 

 

María do Carme Adán Villamarín na data 16/03/2016 13:25:49 
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1.4 49082(09/POC-007337)

Grupo Parlamentario Mixto

Iglesias Sueiro, Carmen

Sobre as medidas que está a adoptar o Goberno galego para o

cumprimento do acordo parlamentario referido á habilitación

nos xulgados ou nas dependencias administrativas da Xunta de

Galicia de salas para os menores que participen nalgunha

causa xudicial

Publicación da iniciativa, 631, 14.04.2016



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | POC 

 

 

1 

Á MESA DO PARLAMENTO DE GALICIA. 

 

O G. P. Mixto, a iniciativa da súa deputada, Carmen Iglesias Sueiro, ao 

abeiro do establecido no regulamento desta cámara, presenta a seguinte 

Pregunta para a súa resposta oral na Comisión 1ª Institucional, de 

Administración Xeral, Xustiza e Interior sobre o acordo adoptado neste 

Parlamento o 6 de febreiro do ano 2015 sobre a habilitación de salas infantís 

nas dependencias dos xulgados galegos. 

 

O 6 de febreiro do ano 2015 aprobábase por unanimidade na Comisión 1ª 

Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior deste Parlamento a 

seguinte proposición non de lei. 

«O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia: 

1. A que nos xulgados ou dependencias administrativas dependentes da Xunta 

de Galicia se habiliten salas axeitadas para os menores que participen 

nalgunha causa xudicial. 

2. Que nesas salas os menores estean atendidos por persoal especializado na 

súa atención. 

3. Que as ditas salas conten con material axeitado para ser espazos amables e 

non hostís cos menores. 

4. Que se equipen os ditos espazos con tecnoloxía axeitada tipo 

videoconferencia ou outras canles axeitadas para evitar o contacto visual das 

vítimas cos agresores e que facilite o contacto non presencial co tribunal. 



GRUPO MIXTO 

PARLAMENTO DE GALICIA 

 

 

Parlamento De Galicia | POC 
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Esta habilitación deberá facerse de xeito gradual, en función dos espazos e 

previsións orzamentarias, conforme o decidido en Comisión Mixta entre a 

Xunta e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.” 

 

Polo exposto, formúlase a seguinte Pregunta para a súa resposta oral en 

Comisión:  

 Que medidas está a adoptar a Xunta de Galicia para dar cumprimento a 

este acordo? 

 

Santiago de Compostela, 01 de abril de 2016 

Asdo.:  
Carmen Iglesias Sueiro 
Vicevoceira do G.P. Mixto do Parlamento de Galicia 
 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Carmen Iglesias Sueiro na data 01/04/2016 14:12:00 
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1.5 49305(09/POC-007361)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Blanco Rodríguez, Noela e 2 máis

Sobre as sentenzas ditadas polo Tribunal Supremo en relación

cos procesos selectivos desenvolvidos no ano 2010 para a

consolidación de emprego do corpo superior da Xunta de

Galicia, e as medidas previstas polo Goberno galego ao

respecto

Publicación da iniciativa, 631, 14.04.2016



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Grupo Parlamentario 

Rúa do Hórreo, s/n Parlamento de Galicia. Tfno: 981 551 530 – Fax: 981 551 418 · 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA gp-socialista@parlamentodegalicia.es 

Á Mesa do Parlamento 

 

Noela Blanco Rodríguez, Mª Soledad Soneira Tajes e Vicente 

Docasar Docasar, deputadas e deputados pertencentes ao Grupo 

Parlamentario dos Socialistas de Galicia, ao abeiro do disposto no 

artigo 152 do Regulamento da Cámara, presentan ante esa Mesa a 

seguinte Pregunta para a súa resposta oral en Comisión 1.ª, 

Institucional, Administración Xeral, Xustiza e Interior. 

 

O Tribunal Supremo emitiu recentemente dúas sentenzas nas que se 

constata que a corrección das oposición, para a consolidación de 

emprego do corpo superior da Xunta, desenvolvidas en 2010 realizouse 

de forma “discrecional” sen unha “valoración razoada das puntuacións 

outorgadas a cada candidato”. O Supremo, a instancia de dúas 

opositoras prexudicadas, critica que o Goberno galego “subtraeu ao 

coñecemento da recorrente” e “deste tribunal” os criterios previos que 

supostamente seguiu á hora de valorar os exames. 

 

O Supremo considera que nas oposicións de 2010 o exame teórico 

avaliouse de forma correcta, pero non así o práctico, que cualifica como 

“proba decisiva” para o resultado final do proceso selectivo. O alto 

tribunal critica que o “guión” para a corrección do exame, “que debera 

ser o instrumento para poder contrastar a corrección da cualificación 

outorgada polo Tribunal, non figura no expediente, non foi recollido 

nas actas nin foi posto de manifesto como consecuencia das 

impugnacións efectuadas”. Por iso, di, “non pode extraerse unha 

valoración razoada das puntuacións outorgadas” e prodúcese unha 

“ausencia de criterios obxectivos”. 

 

As dúas sentenzas do Supremo veñen revogar resolucións previas do 

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que rexeitara recursos 

previos de sendas opositoras e validara o proceder da Xunta. Agora o 

Supremo ordena que, a proba realizada por unha das candidatas que 

recorreu, volva ser valorada polo tribunal da oposición “ordenando 

procédase a unha nova cualificación da recorrente, deixando constancia 

do contido do guión elaborado polo tribunal cualificador do que deriva 

a solución mínima, que a xuízo do mesmo debería darse a cada unha 

das preguntas que se formulan  e especificando a puntuación que se 
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outorga á recorrente en cada unha das probas e as razóns que conducen 

a outorgar a devandita puntuación”. O Supremo establece que se a 

recorrente obtén a puntuación necesaria “inclúaselle na relación de 

aprobados coas consecuencias legais exclusivamente para a recorrente 

que diso derívense, sen que tal decisión afecte o resto dos opositores 

aprobados”. 

 

Na outra sentenza, o Supremo pide ao TSXG que volva xulgar o caso, 

pero admitindo antes unha proba pericial pedida pola outra recorrente 

para demostrar se o tribunal incorreu en erro ou arbitrariedade ao 

avaliar o seu exame.  

 

Por todo o exposto formulamos as seguintes preguntas: 

 

1.ª) Qué valoración fai o Goberno galego das sentenzas emitidas polo 

Tribunal Supremo dos procesos selectivos do ano 2010 para a 

consolidación de emprego do corpo superior da Xunta de Galicia? 

 

2.ª) Tendo en conta as sentenzas emitidas polo Tribunal Supremo, qué 

medidas ten previsto tomar a Xunta de Galicia para acatar as mesmas e 

dar dese xeito resposta ás reclamacións presentadas polos aspirantes? 

 

3.ª) Qué medidas ten previsto tomar a Xunta de Galicia para evitar que 

no futuro se repitan arbitrariedades nos procesos selectivos da 

Administración autonómica como das que xa alertou o Tribunal 

Supremo en varias sentenzas? 

 

Pazo do Parlamento, 6 de abril de 2016 

 

 Asdo.: Noela Blanco Rodríguez 

   Mª Soledad Soneira Tajes 

   Vicente Docasar Docasar 

 Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

   
 

 

Asinado dixitalmente por: 
 

Noela Blanco Rodriguez na data 07/04/2016 11:59:09 
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María Soledad Soneira Tajes na data 07/04/2016 11:59:16 
 

Ricardo Vicente Docasar Docasar na data 07/04/2016 11:59:27 
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2. Proposicións non de lei en comisión
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2.1 48580(09/PNC-004046)

Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Paz Franco, María Tereixa e Pontón Mondelo, Ana Belén

Sobre a demanda que debe realizar o Goberno galego ao

Ministerio de Xustiza co fin de facilitar as inscricións en

idioma galego no Rexistro Civil a través do programa

informático Inforeg

Publicación da iniciativa, 620, 22.03.2016
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Á Mesa do Parlamento 

O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego (BNG), a iniciativa das 

deputadas Tereixa Paz Franco e Ana Belén Pontón Mondelo, ao abeiro do disposto no 

Regulamento da Cámara, presenta a seguinte Proposición non de lei para o seu debate 

en Comisión. 

 

A administración de xustiza continúa sendo un ámbito no que a utilización da 

lingua propia de Galiza é practicamente irrelevante tanto na súa expresión oral como na 

escrita. 

Esta situación que ten múltiples razóns pon de manifesto a falta de vontade 

política por avanzar na normalización do uso da lingua galega. Un dos elementos que 

opera contra o seu uso escrito é a inadecuación das plataformas informáticas que 

dificultan o seu uso. 

Esta dificultade non só atinxe a programas máis antigos, tamén os de máis recente 

implantación provocan problemas. Pola información que nos trasladan a este Grupo 

Parlamentar o programa informático de inscricións do rexistro civil (INFOREG) podería 

funcionar perfectamente en galego tanto na súa interface como nas súas funcións. 

Ao parecer o problema ven cando se quere practicar unha inscrición en galego. 

Nese momento o programa advírtelle aos e ás  funcionarios mediante unha alerta que a 

inscrición "SÓ SE PODE REALIZAR EN CASTELÁN". 

Malia dita advertencia a inscrición podería realizarse (so pena de que os 

funcionarios poidan ser advertidos de que non sigan a facelo), pero o certo é que isto 

provoca que se fagan en lingua española e apenas en galego. 
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O Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego considera que o Ministerio 

de Xustiza, como órgano competente en materia de rexistro civil debe asumir dunha vez 

que en Galiza temos unha lingua propia, que as galegas e galegos temos dereitos 

lingüísticos e en consecuencia debería modificar o programa INFOREG de tal xeito que 

se poidan practicar sen obstáculos as inscricións no idioma que escolla a persoa 

interesada. 

 

Estas son as razóns polas que o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista 

Galego, a través das deputadas asinantes, formula a seguinte Proposición non de lei para 

o seu debate en Comisión: 

“O Parlamento de Galiza insta ao Goberno galego a dirixirse ao Ministerio de 

Xustiza como órgano competente en materia de rexistro civil co obxecto de demandarlle 

a modificación do programa INFOREG de tal xeito que se poidan practicar sen 

obstáculos as inscricións no idioma que escolla a persoa interesada, en aras a respectar os 

dereitos lingüísticos dos galegos e galegas.” 

 

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2016 

 

Asdo.: Tereixa Paz Franco 

Deputada do G.P. do BNG 

Ana Belén Pontón Mondelo 

Portavoz s. do G.P. do BNG 

 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

OFICINA PARLAMENTAR 

Parlamento de Galiza 

Rúa do Hórreo, s/n. Tel. 0034 981 551 545 

Fax. 0034 981 551 420. Fax prensa: 0034 981 551 421 

gp-bng@parlamentodegalicia.es 

15702 Santiago de Compostela 

Galiza 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 
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2.2 49070(09/PNC-004099)

Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda

Ron Fernández, José Javier e 5 máis

Sobre a constitución polo Goberno galego do Tribunal

Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma

de Galicia previsto na Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía

da calidade dos servizos públicos e da boa administración

Publicación da iniciativa, 630, 13.04.2016



 

 

     

    Á MESA DO PARLAMENTO GALEGO 

 

O grupo parlamentario de Alternativa Galega de Esquerda (EU-ANOVA), a iniciativa 

dos seus deputados Xabier Ron Fernández, Ramón Vázquez Díaz, Xosé Manuel Beiras 

Torrado, Antón Sánchez García,  Juan Manuel Fajardo Recouso e  da deputada Eva 

Solla Fernández, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da Cámara, 

presenta a seguinte Proposición non de Lei, para a seu debate en Comisión, relativa a 

creación do Tribunal Administrativo de Contratación Pública previsto na lei 1/2015, do 

1 de abril, da garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración. 

 

Exposición de motivos 

 

A lei 1/2015, do 1 de abril, da garantía da calidade dos servizos públicos e a boa 

administración  na súa disposición derradeira segunda contempla a creación do 

Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. 

A este órgano administrativo colexiado e especializado, adscrito a consellaría de 

facenda se lle atribúen na lei as seguintes competencias: o coñecemento e resolución 

dos recursos especiais en materia de contratación e das reclamacións que refiren o 

artigo 40 do texto refundido da lei de contratos do sector público  e o artigo 101 da lei 

31/2007 sobre procedemento de contratación nos sectores da auga, enerxía, 

transportes e servizos postais;  a adopción de decisións sobre a solicitude de medidas 

provisionais que refiren os artigos  43 do texto refundido da lei de contratos do sector 

público  e o artigo 103 da lei 31/2007; a tramitación do procedemento e resolución das 

reclamacións e cuestións de nulidade nos supostos especiais establecido nas 

devanditas leis; e tamén será competente respecto dos contratos  subvencionados. 

Estamos pois diante dun órgano fundamental para evitar e previr a discrecionalidade e 

o establecemento de cadeas de favores na adxudicación de contratos públicos por 

parte de calquera Goberno. Unha ferramenta imprescindible para combater a 

corrupción que se agocha en moitos casos, detrás da adxudición de servizos e 

contratos publicos a empresas afíns a determinados partidos. 

 



 

 

Esas competencias deben aunar a imparcialidade e a  seguridade xurídica coa eficacia 

que supón concluír os procedementos no prazo máis breve posible. Competencias de 

notable importancia por afectar ao emprego de recursos públicos sobre sectores 

estratéxicos nun país ateigado das tramas de corrupción político-empresariais 

concebidas como elementos funcionais ao mantemento do réxime político da 

restauración. 

A composición deste Tribunal, presidencia e vogalías, ten que designarse por acordo 

do Consello da Xunta a a proposta da consellaría competente en materia de facenda. 

Logo da súa constitución será o propio Tribunal o que elabore e aprobe o seu propia 

regulamento interno. 

Ate o de agora, por medio da resolución de 12 de novembro do 2013 (publicada no 

BOE de 25 de novembro) da subsecretaría Galicia asinou un convenio de colaboración 

sobre atribución de competencias de recursos contractuais  polo cal  estás as exerce o 

Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, que está adscrito ao 

ministerio de facenda. Galicia compensa os gastos derivados da devandita asunción de 

competencias  cun importe base de 20.000 euros e unha cantidade adicional en 

función do número de recursos resoltos. 

Hai once meses da entrada en vigor da lei e aínda nada sabemos da constitución deste 

órgano. A Xunta debe dar razón da súa deixación para implementar un elemento 

necesario de control de legalidade nun ámbito – o das contratacións públicas -  que 

require da máis rigorosa fiscalización para pór punto final ás trams de corrupción 

política-empresarial que tanto afectan aos partidos do réxime, en particular, ao Partido 

Popular. Razóns de eficacia e económicas abondan nesta esixiencia. 

Polo sinalado o grupo parlamentario da AGE achega a seguinte proposición non de lei 

para o seu debate na Comisión: 

- O Parlamento Galego insta á Xunta a cumprir o previsto na disposición 

derradeira segunda da lei 1/2015, do 1 de abril, e xa que logo, constituír no 

prazo máis breve posible o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

En Compostela, a 1 de abril do 2016. 

 

Asdo. Ramón Vázquez Díaz 

Asdo. Xabier Ron Fernández 

Asdo. Xosé Manuel Beiras Torrado 



 

 

Asdo. Eva Solla Fernández 

Asdo. Antón Sánchez García 

Asdo. Juan Manuel Fajardo Recouso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asinado dixitalmente por: 

 

Ramón Vázquez Díaz na data 01/04/2016 13:33:53 

 

Jose Javier Ron Fernandez na data 01/04/2016 13:33:59 

 

Xosé Manuel Beiras Torrado na data 01/04/2016 13:34:04 

 

Eva Solla Fernández na data 01/04/2016 13:34:05 

 

Anton Sánchez García na data 01/04/2016 13:34:09 

 

Juan Manuel Fajardo Recouso na data 01/04/2016 13:34:11 
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2.3 49767(09/PNC-004156)

Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Soneira Tajes, María Soledad e 3 máis

Sobre a posición do Parlamento de Galicia e a demanda que

debe realizar o Goberno galego ao Goberno central en relación

coa aplicación do réxime disciplinario da Garda Civil ás súas

asociacións profesionais e a mellora das súas condicións

laborais, profesionais e sociais

Publicación da iniciativa, 638, 27.04.2016
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Á Mesa do Parlamento 

 

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa das 

súas deputadas e deputados Mª Soledad Soneira Tajes, José Luis 

Méndez Romeu, Noela Blanco Rodríguez e Vicente Docasar 

Docasar, ao abeiro do disposto no artigo 160 do Regulamento da 

Cámara, presenta ante esa a seguinte Proposición non de lei en 

Comisión 1.ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e 

Interior. 

 

Exposición de motivos 
 

A situación na que actualmente se atopa a Garda Civil, non se pode 

xustificar só nos recortes derivados da crise, senón nunha vontade clara 

do Goberno, mostrada noutros moitos ámbitos, de recortar dereitos e 

perseguir aos disidentes. Resulta chocante que sendo a institución 

mellor valorada pola cidadanía, os seus propios compoñentes 

manifesten continuamente as precarias condición laborais, profesionais, 

económicas, sociais e de dereitos nas que se atopan e nas que han de 

desenvolver día a día a súa importante misión de salvagardar a 

seguridade e as liberdades públicas en moitas cidades e pobos. 

 

Sen dubida algunha, a Lei Orgánica 12/2007, do 22 de outubro, de 

réxime disciplinario da Garda Civil, cuxa Disposición adicional cuarta 

modificou a aplicación á Garda Civil do Código Penal Militar, 

introduciu reformas e novidades importante que se enmarcaban no 

obxectivo de atopar un equilibrio correcto entre os instrumentos que o 

Corpo da Garda Civil precisaba para o mantemento dun modelo 

disciplinario eficiente e actual, coa supresión de determinadas figuras 

xurídicas cuxa aplicación, en circunstancias ordinarias, resultaban 

desfasadas, dificilmente xustificables e excesivamente gravosas para os 

membros da Garda Civil. 

 

Sobre esta finalidade anteriormente sinalada, en primeiro lugar, 

xustificouse a supresión da figura do arresto do cadro de sancións 

disciplinarias, quedando limitada a eventual aplicación desta figura 

sancionadora, típica do réxime disciplinario das Forzas Armadas, para 

os supostos nos que se leven a cabo misións de natureza militar ou 
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cando o persoal do Corpo se integre en Unidades Militares –xeralmente 

desprazadas no estranxeiro-, situacións nas que é preciso dar un 

tratamento unitario ás consecuencias dos ilícitos disciplinarios. 

 

Esa lei tamén precisou o que había de ser o ámbito material de 

aplicación do Código Penal Militar aos membros da Garda Civil, ao 

considerar que moitos dos tipos penais que nese texto se recollen 

resultan, en circunstancias cotiás, de nula ou escasa aplicabilidade aos 

integrantes do Corpo cuxas funcións ordinarias están maioritariamente 

asociadas ao ámbito policial, e non ao castrense. 

 

Pero dende a última reforma do Código Penal Militar aprobado por Lei 

Orgánica 14/2015, do 14 de outubro, a aplicabilidade ao Corpo da 

Garda Civil, deixou de quedar circunscrita a aquelas situacións 

extraordinarias que, pola súa propia natureza, esixan dita suxeición, 

como sucede en tempo de guerra, durante a vixencia do estado de sitio 

e no cumprimento de misións de carácter militar, ou cando o persoal de 

dito Corpo si integre en Unidades Militares, tal e como se recolleu na 

reforma de dita norma en 2007, reforma que foi obxecto dunha 

interpretación pola Sala V do Tribunal Supremo, que permitiu 

incrementar considerablemente o número de casos que inicialmente 

previu o lexislador. 

 

Cabe recordar que o novo Código Penal Militar, que entrou en vigor o 

día 15 de xaneiro de 1016, foi apoiado exclusivamente pola maioría 

absoluta do Partido Popular, sen ter en conta as necesidades do 

colectivo da Garda Civil. 

 

A Lei Orgánica 11/2007, do 22 de outubro, reguladora dos dereitos e 

deberes dos membros da Garda Civil, recolle, por primeira vez, o 

dereito de asociación profesional dos Gardas Civís, determinada a súa 

extensión, forma de exercicio e configuración das asociacións para a 

promoción dos intereses profesionais dos seus asociados e crea como 

órgano de participación o Consello de Garda Civil, composto por 

representantes dos seus membros, co fin de mellorar tanto as condición 

profesionais dos Gardas Civís como o funcionamento da propia 

institución. 
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Unha das mellores maneiras de saber o que pasa e preocupa ás mulleres 

e aos homes que a integran, é coñecer as reivindicación dos seus 

lexítimos representantes: unhas condición laborais dignas, con xornadas 

que respecten dereitos; unhas retribucións que sexan xustas en función 

das especiais e perigosas funcións que teñen encomendadas; unha 

formación homologada ao do restos de Forzas e Corpos de Seguridade 

do Estado e acorde ás necesidade e sensibilidades das sociedade actual; 

uns medios materiais modernos, que salvagarden a vida e a súa 

integridade física; unha carreira profesional onde realmente prime o 

mérito, a capacidade e a igualdade e que arrumbe a a doutrina de que só 

quen fai do silencio o da renuncia de dereitos ao seu quefacer vital, 

prospere, ascenda, se forme ou sexa destinado a postos con maior 

proxección laboral. É por iso, que a interlocución coas asociacións con 

larga traxectoria reivindicativa ao servizo dos gardas civís e do 

conxunto da sociedade española é imprescindible. 

 

Trátase exclusivamente de que os gardas civís teñan os mesmos 

dereitos que outros cidadáns e poidan reivindicar unha prevención de 

riscos laborais real e eficaz, poidan facer uso das medidas de 

conciliación laboral e familiar sen ver prexudicada a súa carreira e os 

seus postos de traballo, así como exercer con liberdade os seus dereitos 

de representación colectiva na defensa dos seus dereitos económicos, 

sociais e profesionais. 

 

Cada día recibimos noticias a través dos responsables das asociación da 

garda civil, ou da prensa, do excesivo recurso á vía disciplinaria só por 

esixir dignidade para todos os compañeiros e compañeiras en aspectos 

laborais, sociais e profesionais, persoas que poñen en xogo o seu 

traballo en interese dos seus compañeiros e compañeiras e no de toda a 

cidadanía. Hai que denunciar tamén que o canle regulado na lei, no 

Consello da Garda Civil, converteuse, nestes últimos catro anos, nun 

órgano carente de relevancia, onde o debate e a discrepancia están 

arrumbados e son impedidos de maneira permanente. 

 

Polo exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia 

presenta a seguinte Proposición non de lei: 
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“1. O Parlamento de Galicia manifesta o seu rexeitamento á utilización 

do réxime disciplinario para impedir que as asociacións profesionais da 

Garda Civil poidan defender os seus intereses e poidan trasladar as súas 

demandas ás institucións democráticas. 

 

2. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que demande do 

Goberno do Estado a: 

 

a) Promover a reforma do novo Código Penal Militar que entrou en 

vigor o pasado 15 de xaneiro de 1016, impulsando que na aplicación do 

novo texto legal para os Gardas Civís no seu quefacer cotiá como corpo 

de seguridade, se regule cos criterios de aplicación como os acordados 

polo lexislador de 2007. 

 

b) Que se paralice o uso da potestade disciplinaria contra dirixentes de 

asociacións de Gardas Civís por exercer o seu dereito de asociación 

profesional, a súa liberdade de expresión, e defender os dereitos 

económicos, sociais e profesionais dos membros do corpo. 

 

c) Mellorar as condicións laborais, profesionais, económicas e sociais 

dos membros da Garda Civil para que estes poidan exercer o seu 

traballo policial en condición dignas e desenvolver os seus dereitos 

asociativos sen limitacións arbitrarias. 

 

 

 Pazo do Parlamento, 18 de xaneiro de 2016 

  Asdo.: Mª Soledad Soneira Tajes  

 Noela Blanco Rodriguez  

 Vicente Docasar Docasar 

  Deputadas e deputado do G.P. dos Socialistas de Galicia 

  Asdo.: José Luis Méndez Romeu 

  Deputado-Portavoz do G.P. dos Socialistas de Galicia 

 

 

 
Asinado dixitalmente por: 
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